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I. Jaaroverzicht 2019 
 
1. BEGROTINGSZAKEN 

• All 4 One Transforming Media | Er is dit jaar support binnen gekomen voor de ‘Nepal Film’ 
Dit is voor komend jaar begroot voor de productie van de film. 

2. ORGANISATIE 
a. Bestuurswisselingen 

Geen. 
b. Bestuursvacature 

Geen.  
 
3. STRATEGIE 

a. All 4 Nepal  
• Man Bahadur Tamang heeft na een relatief ernstig motorongelijk verschillende operaties 

aan zijn been moeten ondergaan om amputatie te voorkomen. Hij als huisvader is van 
zodanig belangrijke invloed op het weeshuis en als rolmodel (ook geestelijk) voor de 
kinderen dat besloten is een deel van de medische kosten voor onze rekening te nemen. 

• Het project met straatjongens is afgerond volledig afgesloten. 
 

b. All 4 Transforming Media  
• Het script voor de film over meisjes die kwetsbaar zijn voor trafficking vanuit Nepal naar 

India heeft vorm gekregen. Het doel is met de film meer dan in ander vergelijkbaar werk 
nadruk te leggen op mogelijke oplossingen voor het probleem. De laatste hand moet nog 
gelegd worden aan het script. 

• In overleg met een benaderde producer en de betrokken partners zijn er plannen om 
komend jaar naar Nepal te reizen om de film daadwerkelijk te gaan filmen. 

 
 

II. Aandachtspunten en activiteiten 2020 
 

Projectactiviteiten | All 4 Nepal 
• Man Bahadur Tamang heeft aangegeven dat persoonlijke sponsoring per kind praktischer zou 

kunnen zijn om daarmee wellicht meer kinderen op te kunnen nemen. Mogelijkheden om hier 
sponsoring voor te vinden en hoe dit vormgegeven kan worden, zullen nader onderzochten en 
indien levensvatbaar uitgewerkt kunnen worden. 

• Matthijs overweegt om in het voorjaar weer een reis naar Nepal te maken om de banden aan 
te halen en te zien wat er concreet nog gedaan kan worden aan het huis en met name de 
afbouw van de bovenste verdieping. 
 

Projectactiviteiten | Transforming Media  
• Support voor het filmen en produceren van de film met mogelijk extra aandacht onder de 

achterban van de stichting voor dit werk. 
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III. Financiële jaarrekening 
 
 

Balans 31-12-2019  31-12-2018 
•  Spaarrekening € 16.890  € 16.890 
•  Bankrekening € 4.622  € 2.797 
Totaal activa € 21.512  € 19.687 

 
•  Eigen vermogen – reserve € 21.512  € 19.687 
•  Te betalen posten € 0  € 0 
Totaal passiva € 21.512  € 019.687 

 
Winst- en verliesrekening  2019   2018 
•  Ontvangen bijdrage voor projecten € 4.534  € 5.584 
•  Interest baten € 0  € 0 
•  Totaal inkomsten € 4.534  € 5.584 
•  Kosten op projecten € 2.505  € 4.419 
•  Bankkosten € 204  €  227 
WINST (VERLIES) € 1.825  € 939 

 
 
TOELICHTING 
 
Algemeen 
De stichting is opgericht op 12 februari 2001 en heeft als doel om samen de handen in een te slaan 
om het verschil te maken voor kansarme mensen in kansarme gebieden—desnoods voor één 
persoon in nood. 
 
Waarderingsgrondslagen 
Activa en passiva  zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
  
Reserve 
 

Mutaties reserve  2019   2018 
•  Saldo begin boekjaar € 19.687  € 18.749 
•  Nettowinst over het boekjaar € 1.825  € 939 
•  Reserve per einde boekjaar € 21.512  € 19.678 

 
De reserve wordt verdeeld over de verschillende projecten binnen All 4 One. Dit gebeurt op basis van 
de omschrijving die een donateur meegeeft. Indien de omschrijving niet overeenkomt met een van de 
projecten, wordt het bedrag toegekend aan de algemene reserve. 
 
Deze algemene reserve zal naar inzicht van het bestuur worden toegekend, geheel in 
overeenstemming met de doelstelling van de stichting. 
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IV. Staat van baten & lasten 
 

2019 
BEGINSALDO 
per 01-01-19 

 ONTVANGSTEN  UITGAVEN  EINDSALDO 
per 31-12-19 

 
Algemeen 1 € 7.520,91  € 1.594,01  € 5,01  € 8.905,83 

•  Bankkosten       € 204,00    

•  Rente inkomsten    € 0       

 
All 4 Nepal            

•  Wees- en straatkinderen € 11.903,88  € 180,00  € 2.500,00  € 9.583,88 
 

All 4 Transforming Media            

•  Filmproject 1 € 262,00  € 2.760,00  €   € 3.022,00 
 
TOTAAL € 19.686,79  € 4.534,01  € 2.709,01  € 21.511,71 

 
Banksaldi            
Saldo Spaarrekening All4One € 16.889,66  € 0  € 0  € 16.889,66 
Saldo Bankrekening All4One € 2.797,13  € 4.534,01  € 2.709,01  € 4.622,05 
 
 
Opmerkingen 
 

• Uitgaven algemeen betroffen hosting kosten 
• Ondersteuning Man Tamang vanwege een zware infectie aan zijn been. 

Consequentie is dat het weeshuis minder op hem kan steunen, met dit bedrag wordt de druk 
op hem verlicht.  

•  


